
,,Mobilní fotografie CZ/SK“ 
 

,,Jsme facebooková skupina fotografů, kteří to myslí 
s focením mobilním telefonem vážně, neustále přemýšlí 
nad tím, co chtějí svými obrázky vyjádřit a snaží se 
nezaplňovat virtuální prostor dalším zbytečným 
balastem...“ 

Těmito slovy popisuje ve zkratce správce skupiny  
a neformální lídr Dušan Axmann smysl vzájemného 
sdílení fotografií na této sociální síti. Skupina tak reaguje 
na zahlcenost informačního prostoru fotografiemi a 
sériemi fotografií, které mnohdy ztrácejí svou hodnotu 
tím, že vznikly bez rozmyslu jednoduchým zmáčknutím 
ikonky fotoaparátu na mobilním telefonu. Dokazuje 
ostatním, ale hlavně sobě, že nedozírné možnosti 
mobilních technologií automaticky nestaví člověka do 
pozice skvělého fotografa. Zároveň se snaží vdechnout 
mobilním fotografiím své kouzlo – ať už tématem 
záběru, užitým filtrem nebo post úpravou.  

Snaží se vytáhnout mobilní fotografii z průměrné 
šedi a oponovat pohrdání, kterému jsou mobile 
snapshots občas vystaveny.  

Tito fotografové z různých koutů převážně České 
republiky ovšem nechtějí primárně učit ostatní, jak 
kreativně používat Android, iOS, Windows, BlackBerry a 
Symbian smartphony. Ve své komunitě, kterou založili 
v roce 2013, si předávají dennodenně zkušenosti, 
komentují si fotografie, doporučují, kritizují, obdivují, 
zlobí se i  radují. Každodenní dril na cestě za lepšími 
fotografiemi tu vede k rozvoji dovedností a ne každý jej 
vydrží. 



,,Máme několik jednoduchých pravidel.“ uvádí 
správce skupiny Dušan Axmann, kterého všichni oslovují 
jen ,,DAxi“. Zde jsou: 
1/ Jeden člověk – jedna fotografie denně. Maximum na 
člověka a den, nikoliv povinnost. 
2/ Uvádění základních údajů – značka smartphonu a 
parametry objektivu, program na úpravu fotografií 
3/ Přemýšlení nad záběrem – žádné nenápadité ,,cvaky“ 
4/ Zákaz ,,lajkování“ vlastních fotek 
5/ Zánik členství po dvou měsících nečinnosti ode dne 
přijetí do skupiny 
6/ Zákaz vkládání reklam a inzerce 
7/ Zákaz porušování pravidel slušného chování – 
vulgarity, neslušné komentáře. 
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